
โครงการโรงเรียน EIS(English for Integrated Studies) 
……………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร  จังหวัดลําพูน เปนโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานใหเขารวมโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รุนแรก 
ในจํานวน 96 โรง ซ่ึงหนึ่งในมาตรฐานของหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ขอหนึ่ง 
คือ ใหมีการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เปนภาษาอังกฤษ และใชตําราภาษาอังกฤษ 
ขณะเดียวกันโรงเรียนจักรคําคณาทร  จังหวัดลําพูน ก็ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลของ กระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งใน 500 โรงเรียน โดยโรงเรียนมาตรฐานสากลกําหนดใหมี
การจัดหลักสูตรแบบ 4 บวก 2 คําวา 2 คือ ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ภาษา     และภาษาอ่ืนอีก
อยางนอย 1 ภาษา ใหสามารถส่ือสารเปนสากลได เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกในดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน จําเปนตองจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เปนภาษาอังกฤษ ใชตําราภาษาอังกฤษ สอนโดยครูไทย ตาม
โมเดล EIS(English for Integrated Studies) เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ หลักการและแนวทาง          
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีโรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เปน
ภาษาอังกฤษ ใชตําราภาษาอังกฤษ สอนโดยครูไทย ตามโมเดลของ EIS 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ให
เปนสากล 

3. เพื่อใหนักเ รียน  มีความรู  ความสามารถและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร          
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ท่ีสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได 

4. เพื่อใหครู มีความรู ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร          
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรท่ีเปนสากล 

3.  เปาหมาย 
    3.1 ดานปริมาณ 

3.3.1. ปการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและ 
          คอมพิวเตอร ตามโมเดลของ EIS ใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 10 และ 
          หอง 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 10 - 13 



3.3.2.  ปการศึกษา 2555 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษและ 
           คอมพิวเตอร ตามโมเดลของ EIS ใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 10 และ 
           หอง 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 10 และหอง 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 6 -13 
           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หอง 6 -13  
  3.3.3. ปการศึกษา 2556 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและ 
           คอมพิวเตอร ตามโมเดลของ EIS ใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทุกหอง ระดับช้ัน 
           มัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 10 และหอง 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หอง 10 และหอง 11  
           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ทุกหอง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หอง 10 – 13 ระดับช้ัน 
           มัธยมศึกษาปท่ี 6 หอง 10 – 13 
  3.3.4 ผูบริหาร ครูรวมโครงการอยางนอย 20 คน 

    3.2 ดานคุณภาพ 
  3.2.1. นักเรียนในโครงการไดเรียนวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  
           ท่ีเปนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพและเปนสากล 
 3.2.2  ผูบริหาร และครูท่ีรวมโครงการบริหารโครงการ และจัดการเรียนการสอนอยางมี 
          ประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปการศึกษา 2554-2556 

5. วิธีการดําเนินงาน 
    5.1 โรงเรียนประกาศใหโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวดัลําพูน เปนโรงเรียน EIS(English for  
           Integrated Studies) โดยสอนวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  
           เปนภาษาอังกฤษ ใชตําราภาษาอังกฤษ สอนโดยครูไทยใหครูนักเรียน ผูปกครองและทุกคนท่ี 
          เกี่ยวของตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
    5.2  โรงเรียนจัดประชุมครูใน 4 กลุมสาระการเรียนรู คือ ครูวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร  
           ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนและเตรียมพรอมสําหรับ 
           การจัดการเรียนการสอนตามโมเดล EIS(English for Integrated Studies) 
    5.3  โรงเรียนจัดอบรมครูผูสอนใน 4 วชิา ในระดับช้ันท่ีกําหนด คือ ครูวิชาวิทยาศาสตร  
           คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ใหสามารถใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 
           (Classroom English) และสามารถสืบคนส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน เคร่ืองมือวัดผล 
           ประเมินผลตลอดจนเนื้อหาใน 4 วิชาดังกลาวทางอินเทอรเน็ตไดเพื่อใหพรอมสําหรับการจัด 
            การเรียนการสอนตามโมเดล EIS  
     5.4  โรงเรียนจัดสงครูผูสอนใน 4 วิชา ในระดับช้ันท่ีกาํหนด คือ ครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
            ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรเขาอบรมเพิ่มพูนภาษาอังกฤษ 



5.5 กลุมสาระการเรียนรูใน 4 วิชา จัดอัตรากําลังครูท่ีไดรับการอบรม ใหเขาสอนในหองเรียนใน 
โครงการ 

5.6 โรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรูจัดหาหนงัสือ ส่ือ อุปกรณ ท่ีจําเปนตองใชในการเรียนการสอนให 
5.7 พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนใน 4 วิชา ตามโมเดล EIS  
5.8 แตงต้ังกรรมการโรงเรียน EIS เพื่อขับเคล่ือนโครงการ 
5.9 โรงเรียนดําเนนิการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล ดังนี้ 
     5.9.1 ผูบริหารโรงเรียน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย รวมกับศึกษานิเทศก หรือผูเช่ียวชาญ วางแผน   

       กับครูผูสอนเพื่อไปเยี่ยมหองเรียนในโครงการ 
           5.9.2  คัดสรรครูผูสอนใน 4 วิชา เปน Master Teacher พรอมกับดําเนินการบันทึกวดีิทัศนการเรียน 
                     การสอนครูและนักเรียน เพื่อเผลแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซตของโรงเรียน ของกลุมสาระ 
                     การเรียนรู และของ Youtube  
          5.9.3  เชิดชูเกยีรติครูผูสอนโดยสงผลงานเขารวมประกวด มอบเกียรติบัตร โลเกียรตยิศ 
                   ดําเนินการใหมีการประเมินโครงการในรูปแบบประเมินโครงการเชิงวิจยั 
          5.9.4  จัดประชุมสัมมนาครูผูสอนเพื่อสรุป ประเมินผลโครงการ  
6. งบประมาณ 
  งบประมาณ ปการศึกษา 2554       จํานวน           473,086      บาท 
7.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
             ฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และสาขา
คอมพิวเตอร  
8.  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
           งานแผนงาน งานพัสดุ และฝายอํานวยการ 
9.  การติดตามประเมินผล 
           ดําเนินการติดตามประเมินผลตามขอกําหนดในการดําเนินการในขอท่ี 5 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรเปนสากล สามารถแขงขันในระดับนานาชาติ หรือสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเปนสากลไดเปนอยางดี ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรสามารถสอนวิชาของตนเองอยางเปนสากล 
 
 
 
 



 
 
 

      


